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Zdarma

Úvodník

Nový rok 2017
Vážení spoluobčania!
Pred niekoľkými dňami sme si v našich rodinách perlivým šampanským
pripili na privítanie Nového roku 2017 a súčasne sa rozlúčili so starým už
skončeným rokom 2016.
Mnohí z nás oslavujú tento prelom roku v kruhu svojich najbližších, iní sa
snažia privítať Nový rok v prúde osláv a zábavy. Milí spoluobčania dovoľte, aby
som sa vám na prahu nového roka prihovoril. Nový rok nie je len údaj
v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov,
predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli počas nasledujúceho
roka uskutočniť. Chcel by som sa vám úprimne poďakovať všetkým, ktorí
svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej
obce Hájske. Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám v obci a chcem
poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dokazujú že im osud našej obce nie je
ľahostajný. Ďakujem vám touto cestou za spoločne vykonanú prácu v prospech
našej obce Hájske. V novom roku vám v mene svojom a tiež v mene svojich
spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva prajem
veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného
zdravia, vzájomného pokoja a zlepšenie medziľudských vzťahov.
Vážení spoluobčania, záverom môjho príhovoru vyslovujem
želanie: ,,Zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov
po celý rok, vážme si jeden druhého, majme radi našu obec, zachovajme si úctu
jeden k druhému. K tomu vám všetkým želám šťastný a úspešný nový rok
2017“.
Jozef Matušica, starosta obce Hájske

Anjelský Mikuláš
V adventnom - predvianočnom čase sa aj naša dedinka pripravovala na
príchod Vianoc. Všetko to začalo 4.decembra. Kultúrny dom sa zaplnil deťmi,
ktoré boli netrpezlivé, pretože opäť po roku k nám zavítal Mikuláš. No jeho
príchod bol „ohrozený“, pretože nebol spokojný s tým, ako sa ľudia počas
celého roka správali. Deti ho však spolu s anjelmi presvedčili a on napokon so
svojim sprievodom prišiel a odmenil ich sladkým balíčkom. Za to mu niektorí
odvážlivci zaspievali a zarecitovali. Na záver slávnostne rozsvietili obecný
vianočný stromček.
Janka Balážová

Opäť Nový rok a čo ďalej?
Najkrajšie sviatky roku sú za nami a my sme
vykročili do ďalšieho nového roku. Zapojili sme sa
do všedného kolobehu a každodenných povinností,
deti v škole, dospelí v práci. Nikto z nás nevie, čo
ho v tomto roku čaká. Či to budú dni šťastné, plné
radosti, lásky, osobných úspechov, alebo naopak
dni smutné, sprevádzané najrôznejšími
problémami. Možno by sme sa radšej zastavili
a zostali vo vianočnej atmosfére, veselí, šťastní,
v dobrej nálade, v kruhu svojich najbližších, deti
s rodičmi, starí rodičia s vnúčatami, mladí ľudia so
svojimi priateľmi. Čas však ide svojím
neúprosným tempom a my musíme ísť s ním.
V posledných dňoch som počul veľa pekných
myšlienok o Vianociach. Jednou z nich bola
myšlienka ako si zachovať Vianoce vo svojom
srdci po celý rok. Hoci pominie vianočná výzdoba,
zjedia sa vianočné jedlá, zovšednejú vianočné
darčeky, pokiaľ budeme mať v srdci lásku,
porozumenie, ústretovosť, pochopenie problémov
druhých, nájdeme si čas na ich vypočutie prípadne
pomoc, vtedy budeme mať Vianoce po celý rok.
Nebude to výzdoba, nebudú to jedlá a nápoje,
nebudú to darčeky, ale bude to pokoj, radosť zo
života aj napriek najrôznejším každodenným
problémom, bude sa napĺňať zmysel nášho života.
V minulom roku sme aj v našej obci mali možnosť
prežiť zopár pekných chvíľ. Či už to boli rôzne
kultúrne podujatia, divadelné predstavenia,
vystúpenia našich detí, súborov, rôzne športové
akcie, dalo by sa povedať, že na takú maličkú obec
dosť. Vždy je však čo vylepšovať, vymyslieť niečo
nové, zdokonaliť zabehnuté. Mal som však
niekedy pocit akoby sme sa nevedeli z toho
všetkého tešiť, akoby sme si nevedeli (nechceli?)
užiť úspechy a šikovnosť našich detí, stretnutia so
svojimi priateľmi a známymi, ktoré nám rôzne
akcie ponúkali, akoby sme sa nevedeli spojiť
s vydarenou akciou, ale naopak boli zatrpknutí
a tešili sa a mädlili si ruky, keď niečo nevyjde, keď
sa niečo nepodarí. Toto nie je pre smerovanie obce
dobré, je to zlý smer, ktorý sa v budúcnosti určite
vypomstí nám aj našim deťom. Nemali by sme sa
podriaďovať duchu súčasnej doby, ktorá preferuje
život totálne konzumný, uzavretý, zatrpknutý,
závistlivý, osočujúci, mysliaci len a len na svoj
vlastný profit. Naopak buďme otvorení,
nápomocní, veďme poradiť, ponúknuť svoje
skúsenosti, aby sme napredovali, rozvíjali sa
a zabezpečili plnohodnotný život aj pre naše deti.
Aby neboli o nič ukrátené, aby boli veselé,
priateľské, úspešné, šťastné a vtedy budeme mať
Vianoce po celý rok.
Ivan Hambalek

14. Zasadnutie OZ
Milí spoluobčania, dňa 08. decembra
2016 sa v kultúrnom dome konalo 14.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil
starosta obce pán Jozef Matušica, 8
poslancov, zapisovateľka OcÚ, ekonómka
OcÚ a zopár občanov.
Starosta obce p. Jozef Matušica
v úvode otvoril a viedol 14. rokovanie OZ.
Privítal prítomných poslancov a občanov
obce. Konštatoval, že na zasadnutí sa
zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov
a OZ bolo uznášania schopné. Následne
prečítal program rokovania. OZ bolo
uznášania schopné a týmto mohlo rokovať.
Po uskutočnení základných podmienok
na korektné a úplne vedenie OZ sa
poslanci vyjadrovali k jednotlivým bodom.
Starosta obce informoval o
priebežnom plnení uznesení z 13.
zasadnutia, čo OZ zobralo na vedomie.
Ďalej informoval o čerpaní rozpočtu
1-9/2016. Túto informáciu opäť zobralo
OZ na vedomie. Starosta obce ďalej
informoval o rozpočtovom opatrení
č. 2/2016, ktoré OZ schválilo uznesením
č. 108/14/2016. Následne bola prednesená
Správa audítora o hospodárení za rok
2015, ktorú OZ zobralo na vedomie.
Starosta obce poprosil z finančnej komisie
p. poslanca Ing. Michala Horňáka
o prečítanie Stanoviska hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok
2017 a viacročného rozpočtu na roky
2018-2019. Na základe stanoviska
hlavného kontrolóra bolo odporúčané
schváliť Návrh rozpočtu na rok 2017
a viacročného rozpočtu na roky
2018-2019. OZ opäť zobralo odporúčanie
na vedomie. Následne starosta obce
postupne podľa jednotlivých tabuliek
predstavil Návrh Rozpočtu na rok 2017,
ktorý finančná komisia odporúčala prijať
z následne bolo prijaté Uznesenie
č. 109/14/2016.
Nasledoval návrh VZN č.7/2016

o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa na žiaka školy
a školského zariadenia pre rok 2017.
Poslanci OZ zobrali na vedomie a schválili
Návrh VZN č.7/2016 uznesením
č. 110/14/2016.
Ďalej bola navrhnutá príloha k VZN č.
4/2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Hájske. Poslanci OZ
zobrali na vedomie a schválili prílohu
k VZN č.4/2016... uznesením
č.111/14/2016.
Bol prezentovaný návrh VZN č.8/2016
Požiarny poriadok obce, ktorý OZ
schválilo.
Starosta obce predstavil odmeny
poslancom. Poslanec p. Ing. Marián
Palkovič oznámil OZ, že odmeny
zostávajú bez zmien (ako boli aj minulý
rok). OZ schválilo Odmeny poslancov - za
jedno zastupiteľstvo 20,00€ a za akciu
v rámci obecných aktivít 10,00€
uznesením č. 113/14/2016.
Starosta obce predstavil OZ odmenu
hlavnému kontrolórovi p. Ing. Ladislavovi
Čanakymu - vo výške 500,00 €, ktorú OZ
schválilo uznesením č. 114/14/2016.
Starosta obce poprosil zástupcu
starostu p. Jaroslava Bennára o prečítanie
Správy hlavného kontrolóra o výsledku
kontroly v druhom polroku 2016. OZ
zobralo túto správu na vedomie.
K bodu č. 17 – Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017.
Zástupca starostu p. Jaroslav Bennár
prečítal Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2017 a OZ
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce
Hájske. OZ schválilo Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2017 uznesením č. 115/14/2016 a OZ
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce
Hájske v zmysle § 18a ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznesením

č. 116/14/2016.
Nasledovala diskusia aj s občanmi
obce.
P. Urbanová sa pýtala na kamerový
systém v obci v akom štádiu riešenia to je.
P. Búranová spolu s p. Bennárovou
prišli oboznámiť OZ čo sa v
ich okolí ,,barina“ deje. Domnievajú sa, že
rómski spoluobčania podnikajú
s nelegálnymi látkami. Občania tej časti sú
znepokojení. Starosta navrhuje na vlastné
náklady nainštalovať kameru do
časti ,,barina“.
P. Vlček upozornil OZ o zanesení
smeťami na verejných priestranstvách –
rómski spoluobčania, ktorí žijú na Hlavnej
ulici a v časti ,,vrbina“ do 14.12.2016, aby
si odpratali na verejnom priestranstve
drevo. V ulici Nová parkovanie autami
a navážanie stavebného odpadu na
súkromnom pozemku - termín 20.12.2016
na upozornenie
majiteľa pozemku o
odpratanie. Poprosil OZ , aby pri
multifunkčné ihrisko prirobili chodník
alebo lavičku tesne pred vstupom na hracie
pole.
P. Ormandy oboznámil OZ, že vláda
spúšťa eurofondy pre menšie obce. Pýtal
sa na zberný dvor, čo sa plánuje a v akom
je to štádiu riešenia. Kontajnery na sklo,
ktoré mali byť dodané na obce do konca
roka.
P. poslanec Vlček sa pýtal, či sa môže
mesačne platiť za SMS správy, ktoré
chodia občanom.
P. M. Popelka sa pýtal na odvodnenie
vôd na cestách pred domami.
Na záver zasadnutie OZ ukončil
starosta obce Jozef Matušica a poďakoval
všetkým prítomným za účasť.
( zápisnicu OZ si môžete prezrieť na
obecnej stránke – www.hajske.sk)
podľa uznesení OZ pripravil Michal Ormandy

Nezabudnite
Už v týchto dňoch preberajú obce a mestá daňové priznania k
dani z nehnuteľností. Musia ho podávať všetci starí aj noví
majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo
ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v
predchádzajúcom roku. Posledným termínom na jeho podanie je
1. február. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku ho musí podať
obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
Kto musí podať priznanie
Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva na
základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v

tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom
nehnuteľností.
Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo
právnické osoby, ak v priebehu roku 2015:
• nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2016 sú zapísaní
v katastri nehnuteľností,
• predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2016 už nie sú zapísaní v
katastri nehnuteľností,
• nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv
na vyrúbenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).
OcÚ

OZNAM
V minulosti prišlo k celoplošnému prečíslovaniu všetkých objektov v obci Hájske, oznamujeme občanom, ktorí ešte nepožiadali
o zmenu súpisného čísla stavby (SČS) a majú stavbu evidovanú pôvodným SČS, aby na Obecnom úrade podali žiadosť o zmenu SČS.
Prílohou k žiadosti je LV, čestné vyhlásenie – overenie podpisov, príp. geometrický plán, ak bol vyhotovený. V prípade stavby, ktorá
nie je evidovaná na LV je potrebné predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, príp. užívacie povolenie.
Bližšie informácie o svojej nehnuteľnosti zistíte na www.katasterportal.sk, príp. na Obecnom úrade v Hájskom
OcÚ
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Rozpočet na rok 2017
Daňové príjmy
podielové dane
304 855 €
daň z pozemkov
45 480 €
daň zo stavieb
9 390 €
daň z bytov
60 €
za psa
935 €
za užívanie verej. priestranstva
250 €
za komunálny odpad a DSO
22 870 €
Nedaňové príjmy
z prenajatých pozemkov
2 700 €
za hrobové miesto
1 000 €
z prenajatých budov
1 460 €
nájom - pošta
600 €
z prenajatých strojov, prístrojov
100 €
administratívne poplatky
3 200 €
z recyklačného fondu
816 €
za predaj, výr., tov., služieb
1 400 €
za relácie v miestnom rozhlase
800 €
za opatrovanie
995 €
za nájomné bytovka ŠFRB
8 020 €
za stravné
3 300 €
za znečistovanie ovzdušia
20 €
Úrok z vkladov
30 €
z výťažkov z lotérii
5 000 €
Tuzemské bežné granty a transfery
na základnú školu
253 320 €
na civilnú ochranu
84 €
na životné prostredie
124 €
na stav. úrad a PK
1 289 €
na matriku
1 899 €
na trvalý pobyt
437 €
na register adries
9€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie - príjmy
Príjmy celkom
Január 2017

Obec - Výdavky verejnej správy
OcÚ - tarifa, náhrady
89 000 €
OcÚ - poistné
38 000 €
výdavky z dotácie na trvalý pobyt 437 €
výdavky z dotácie na matriku
1 899 €
výdavky z dotácie na register adries 9 €
výdavky z dotácie stav. úrad a PK 1 289 €
cestovné náhrady
400 €
elektrická energia
4 000 €
plyn
8 500 €
voda
1 000 €
poštové a telekom. služby
3 375 €
výpočtová technika
500 €
prevádzkové stoje a prístroje
1 000 €
všeobecný materiál
7 000 €
knihy, časopisy, noviny
500 €
prac. odevy a pomôcky
300 €
software a licencie
1 200 €
kosačky, píly - palivo
1 000 €
reprezentačné
1 500 €
palivo, mazivá, oleje
4 500 €
servis, údržba a opravy
2 500 €
poistenie vozidiel
1 000 €
karty, známky, poplatky
300 €
údržba výpočtovej techniky
1 000 €
údržba strojov, prístr. a zariaď.
1 500 €
údržba budov
1 000 €
údržba software
300 €
propagácia
500 €
všeobecné služby
1 000 €
špeciálne služby
5 000 €
stravovanie
850 €
poistenie za majetok obce
1 500 €
prídel do sociálneho fondu
1 000 €
kolkové známky
300 €
odmena poslancom OZ
6 000 €
OcÚ dohody
6 000 €
web stránka
2 400 €
členské príspevky
840 €
školenie, kurzy, semináre
1 000 €
Finančné a rozpočtové záležitosti
auditorské služby
1 250 €
bankové poplatky
306 €
Transakcie verejného dlhu
splácanie úrokov banke
3 000 €
splácanie úrokov ŠFRB
1 765 €
ďalšie poplatky pri úvere
600 €
provízie
100 €
Civilná ochrana
dohoda civilná ochrana
84 €
Ochrana pred požiarmi
elektrická energia
300 €
údržba budovy
100 €
Cestná doprava
všeobecný materiál
500 €
údržba ciest
3 000 €
Nakladanie z odpadmi
25 940 €
Rozvoj obcí
všeobecný materiál
100 €
pracovné odevy, obuv
100 €

670 433
0
0
670 433

€
€
€
€

pitný režim
100 €
špeciálne služby-kamerový systém 500 €
Verejné osvetlenie
elektrická energia
7 000 €
dohoda
280 €
Športové služby
Elektrická energia ŠK
1 100 €
plyn ŠK
550 €
voda ŠK
150 €
kosačky ŠK
350 €
všeobecný materiál
350 €
všeobecné služby
50 €
dotácia pre ŠK
5 000 €
Kultúrne služby
elektrická energia KD
1 700 €
plyn KD
3 100 €
voda KD
300 €
všeobecný materiál
1 000 €
prístroje, zariadenia
1 800 €
knihy do knižnice
500 €
údržba KD
600 €
ostatné kultúrne podujatia
5 000 €
všeobecné služby
100 €
príkazná zmluva knižnica
100 €
Slovenská jednota dôchodcov
1 000 €
FS Kepeždanka
700 €
Poľovnícke združenie JARČ
700 €
Záhradkári
300 €
Vysielacie a vydávateľské služby
cd do miestneho rozhlasu
60 €
údržba miestneho rozhlasu
550 €
vydávanie obecných novín
1 000 €
poplatky
290 €
Dom smútku
elektrická energia
400 €
voda
250 €
údržba
200 €
Originálne kompetencie
90 845 €
Materská škola
telefón, poštovné
250 €
prenájom prísptojov
10 €
Základná škola
prenesené kompetencie
253 320 €
nájomné za pozemok ZŠ
735 €
Lekárske nálezy
50 €
Opatrovateľská služba
tarifa, náhrady
6 000 €
poistné
2 100 €
dohoda
100 €
Jednorázová sociálna výpomoc 2 500 €
Kapitálové výdavky
oddychová zóna
nákup pozemkov
rekonštrukcia starého OcÚ
rekonštrukcia budovy MŠ
Finančné operácie
splátka istiny z termin. úveru
splátka istiny z ŠFRB - bytovka

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie - výdavky
Výdavky celkom

2 000 €
4 000 €
1 000 €
16 000 €
8 760 €
5 320 €

627 534 €
23 000 €
14 080 €
664 614 €
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Polovica volebného obdobia je za nami
Čo sa nám počas dvoch rokov podarilo?
Vážení spoluobčania, je to už dva roky
od ostatných komunálnych volieb, keď ste
mi svojimi hlasmi vyjadrili podporu a opäť
ste ma zvolili do funkcie starostu obce, aby
sme spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva (OZ) mohli pokračovať
v začatej práci a mohli tak nadviazať na
úspechy predchádzajúceho volebného
obdobia. Máme za sebou polovicu
volebného obdobia 2014-2018
a v nasledujúcich riadkoch by som vám
chcel priblížiť prácu ktorú s poslancami
OZ vykonávame v prospech našej obce
a stručne vás informovať, čo sa nám za
polovicu volebného obdobia podarilo
zrealizovať a čo ešte by sme chceli urobiť
do jeho skončenia v roku 2018.
Začnem rokom 2015 kedy sme hneď
15.01.2015 podávali žiadosť na
Ministerstvo dopravy a Štátny fond rozvoja
bývania (ŠFRB) na odkúpenie 6-bytového
domu, ktorý pre našu obec postavila firma
Bomif, s.r.o. Celkové náklady na bytový
dom boli 282 220 €, z toho sme od
Ministerstva dopravy dostali nenávratnú
dotáciu 98 770 € a zo ŠFRB si obec
zobrala úver 183 440€. Úver s úrokovou
sadzbou 1% zo ŠFRB sa bude splácať po
dobu 30-tich rokov. Splácanie úveru je
zabezpečené z nájomného, ktoré nájomníci
6-bytového dobu splácajú mesačne, to
znamená, že úver nijako nezaťažuje
rozpočet obce, ale postupne ho počas 30tich rokov splatia nájomníci. K bytovému
domu pochopiteľne patria aj inžinierske
siete (voda, plyn a elektrina) ako aj
parkovisko, terénne úpravy, osvetlenie,
žumpy atď. Náklady na práce a materiál pri
ich realizácii v celkovej výške 45 556,28 €
musela uhradiť obec z vlastných zdrojov.
Tieto náklady sú taktiež započítané do
nájomného obyvateľov 6-bytového
nájomného domu. V ďalšom období by
sme chceli nadstavením jedného poschodia
nad budovu starého obecného úradu získať
ďalších 6-bytov. Tam by mali byť
k dispozícii jedno až trojizbové byty.
Spodnú časť budovy by sme chceli
postupne zrekonštruovať a umiestniť tam
napr.: knižnicu, sklad CO, archív, skrátka
využiť existujúce priestory starého
obecného úradu pre potreby obce.
V súčasnej dobe sa projekt nadstavby
starého OcÚ dokončuje a realizovať by sa
mal tak, aby kolaudácia stavby prebehla
najneskôr na jeseň v roku 2018. Koľko to
všetko bude stáť budeme vedieť až po
dokončení projektu a finalizácii
výberového konania na stavebné práce.
V lete v roku 2015 sme z vlastných
zdrojov dokončili prvú časť oddychovej
zóny, kde uloženie dlažby vykonali
pracovníci OcÚ a sadové úpravy nám robil
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pán Ing. Peter Kišš. Od Slovenskej
sporiteľne sme sponzorským darom dostali
aj dve zostavy vybavenia detského ihriska.
Náklady na tieto práce a materiál
(zámková dlažby, lavičky, smetné koše,
závlaha, atď.) stáli obec 5 852,72 €.
V ďalšom štádiu chceme od
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
odkúpiť ohradený pozemok, ktorý vodári
nevyužívajú a je pre nich nadbytočný,
keďže artézska studňa v strede obce sa na
zásobovanie Hájskeho pitnou vodou
nevyužíva. Podľa nového geometrického
plánu ostanú v majetku vodárenskej
spoločnosti iba dve malé budovy. Zvyšnú
plochu vo výmere 1750 m2 odkúpi obec za
celkovú sumu 10 723,90 €. Cena bola
stanovená na základe znaleckého posudku,
ktorý si obec dala vypracovať.
Na jeseň v roku 2015 sme v areáli
futbalového ihriska vybudovali
multifunkčné ihrisko s rozmermi 33x18m,
kde sa okrem futbalu môže hrať aj tenis,
volejbal, florbal, atď. Ihrisko má povrch s
umelým trávnikom a osvetlenie a dá sa
teda využívať prakticky celoročne.
Finančné zdroje vo výške 40 000 € sme
získali z Úradu vlády Slovenskej
republiky. Keďže celkové náklady na
výstavbu však boli 57 311,46 €, rozdiel
musela obec uhradiť z vlastného rozpočtu.
A tak sme pri príležitosti výjazdového
zasadnutia vlády SR v Nitre požiadali
o dofinancovanie multifunkčného ihriska
a bola nám schválená dotácia vo výške
18 000 €, čo znamená, že obec na
vybudovanie tohto multifunkčného ihriska
v konečnom dôsledku nemusela vynaložiť
žiadne finančné prostriedky. Toto moderné
ihrisko vo veľkej miere využívajú žiaci
a žiačky základnej školy v rámci telesnej
výchovy a samozrejme aj naši malí, či
dospelí futbalisti.
Na konci roka 2015 sme sa uchádzali
o nenávratný finančný príspevok na
obnovu verejného osvetlenia v našej obci.
Aj v tomto prípade sme boli úspešní
a kompletne sme zrenovovali verejné
osvetlenie v Hájskom ako aj Mladom Háji.
Cieľom tohto projektu bolo znížiť náklady
na elektrickú energiu a zvýšiť svietivosť
v obci a tým zabezpečiť väčšiu bezpečnosť
chodcov a cyklistov za zníženej
viditeľnosti. Náklady na obnovu verejného
osvetlenia boli rozdelené na dve časti.
Dotácia z Ministerstva hospodárstva –
Nenávratný finančný príspevok (NFP),
činila 207 927,03 € a vlastné zdroje ako
spoluúčasť, ktoré obec hradila z vlastného
rozpočtu vo výške 19 596,17 €. Celkové
náklady na obnovu verejného osvetlenia
v našej obci boli 227 523,20 €. Všetky
svietidlá, ktoré sme vymenili sú vybavené

modernou LED-technológiou a výrazne
šetria elektrickú energiu, čím naplnený
pôvodný zámer rekonštrukcie. Návratnosť
financií, ktoré obec vydala z vlastného
rozpočtu je odhadovaná na približne 4
roky. Po uplynutí tohto obdobia budú
náklady na verejné osvetlenie zhruba
o 60% nižšie oproti osvetleniu starými
svietidlami.
V roku 2016 bola najväčšou investíciou
výmena okien a dverí na základnej škole.
Keďže základná škola bola v Hájskom
daná do užívania už v roku 1960 a okná
a vonkajšie dvere boli už v havarijnom
stave, podali sme žiadosť na Ministerstvo
školstva a cez Krajský školský úrad v Nitre
nám bola pridelená dotácia na výmenu
okien a dverí v celkovej sume 95 036 €.
Táto celková suma pozostáva z troch etáp
výmeny okien a dverí. V prvej etape sme
obdržali 36 000€ a realizovali sme ju cez
jarná prázdniny na začiatku marca.
V druhej etape sme dostali 50 000€
a výmenu sme naplánovali na letné
prázdniny júl-august. V poslednej tretej
etape, kde máme dostať poslednú časť
dotácie vo výške 9 036 €, nám ešte zostáva
vymeniť asi 20 malých okien na schodisku.
Dotáciu by sme mali dostať v prvých
mesiacoch roka 2017. V tomto roku
chceme podať žiadosť cez Havarijný fond
aj na dotáciu opravy strechy, ktorá je tiež
už v havarijnom stave.
V roku 2016 sme vypracovali
projektovú dotáciu na opravu budovy
materskej školy, v ktorej sídli aj obecný
úrad. A podali sme žiadosť na Ministerstvo
životného prostredia, kde bol vyhlásený
operačný program na Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov. V decembri
sme dostali Rozhodnutie o schválení
finančných prostriedkov na zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ a OcÚ
Hájske vo výške 340 116,66 €, z toho
nenávratný finančný príspevok bude činiť
323 110,83 €. Finančná spoluúčasť obce na
tomto projekte, ktorú obec zaplatí zo
svojho rozpočtu bude 17 005,83 €. Projekt
na Zníženie energetickej náročnosti budov
zahŕňa: výmenu okien a dverí, zateplenie
budovy a strechy, výmenu ústredného
kúrenia a výmenu všetkých svietidiel
v budove. Okrem tohto rozsiahleho
projektu by sme chceli v budove materskej
školy zrekonštruovať umyvárky a soc.
zariadenia v obidvoch triedach, na ktoré
sme tiež dostali dotáciu z rozpočtu
Ministerstva financií vo výške 6 000€.
Táto rekonštrukcia materskej školy by sa
mala realizovať v letných mesiacoch roka
2017.
pokračovanie na str. 5
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pokračovanie zo str. 4
Ďalším projektom, ktorého realizáciu
plánujeme začať v priebehu roku 2017 je
vybudovanie kamerového systému v obci
so zámerom na zníženie kriminality. Cez
program Ministerstva vnútra sme získali
dotáciu vo výške 10 000 €. Spoluúčasť
obce na projekte Kamerového systému
bude 2 000 €. Ešte tento rok chceme podať
žiadosť o dotáciu na Dovybavenie
kamerového systému pretože suma ktorú
máme teraz k dispozícii (12 000 €)
nepostačuje na pokrytie kamerami celej
obce.
Mnohokrát sme deklarovali, že
v záujme obce je aj vytváranie nových
pozemkov pre ľudí, ktorí sa rozhodnú
stavať svoj vlastný domov v našej obci.
V roku 2016 sme odkúpili záhrady od pána
Čambálika a jeho sestry p. MUDr.
Brňákovej za cenu 9,50€ za m². Dali sme
vyhotoviť geometrický plán a na jeho
základe sme rozdelili pôvodnú záhradu na
5 stavebných pozemkov. Cenu za pozemky
stanovilo OZ na 15 € za m² s tým, že
rozdiel kúpnej a predajnej ceny sa použije

na dobudovanie prípojok vodovodu
a elektriny, ktoré pri týchto pozemkoch
chýbajú. Rozšírenie vodovodu
a elektrického vedenia k pozemkom je
naplánované na jar tohto roka. Keďže
vieme, že najmä zo strany mladých ľudí je
v Hájskom veľký záujem o výstavbu
vlastných domov, máme pripravenú ďalšiu
lokalitu na výstavbu, a to druhú stranu
ulice Kakava. Do konca roka by sme chceli
vykúpiť príslušné pozemky od ich
majiteľov, aby sme následne na základe
geometrického plánu mohli pozemky
rozdeliť na predaj jednotlivým záujemcom
a uspokojiť tak ľudí, so záujmom
o výstavbu vlastného bývania. V lokalite
Kakava by po odkúpení pozemkov
a vytvorení nového geometrického plánu
malo vzniknúť ďalších 20 stavebných
pozemkov pre individuálnu bytovú
výstavbu (IBV).
Ďalšou budovou, ktorá by tiež súrne
potrebovala rekonštrukciu je kultúrny dom.
Projektovú dokumentáciu máme
vypracovanú a čakáme len na vhodnú
výzvu, aby sa obec mohla uchádzať

o dotáciu, či už z fondov Európskej únie,
alebo aj zo Štátneho rozpočtu. Dúfame, že
sa takejto výzvy čoskoro dočkáme
a kultúrny dom bude po mnohých rokoch
dôkladne funkčne a esteticky
zmodernizovaný.
Vážení občania, považujem si za
povinnosť vás touto cestou informovať
o investičných akciách v našej obci, ktoré
sme už realizovali, alebo ktoré by sme
chceli do konca tohto volebného obdobia
uskutočniť. Chcem vás uistiť, že ja, ako aj
poslanci OZ robíme všetko preto, aby
predvolebné sľuby neostali iba na papieri,
ale snažíme sa ich aj napĺňať, čoho
dôkazom sú vyššie uvedené projekty
realizované v prospech všetkých občanov
Hájskeho a pre kvalitnejší život v našej
obci. Celkovo sme svojou prácou za 2 roky
tohto volebného obdobia z fondov
a verejných zdrojov v prospech obce
získali a preinvestovali neuveriteľných
450 697 €, t.j.13 577 698 Sk.
starosta obce Jozef Matušica

NELEGÁLNE ČIERNE SKLÁDKY ODPADOV

Čierna skládka je nelegálne uloženie odpadov. V Slovenskej
republike sa nakladania s odpadmi riadi zákonom č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch
Ako chápe nelegálnu skládku zákon? Na rozdiel od bežného
človeka, ktorý si pod týmto pojmom predstaví hromadu odpadkov
niekde pri potoku, zákon o odpadoch pojem nelegálna skládka
nepozná a konkrétne nedefinuje. Čo však definuje, sú povinnosti
pôvodcov odpadov a tie sa vzťahujú aj na čierne skládky.
Aké ma povinnosti pôvodca odpadov? Povinnosti fyzických
a právnických osôb stanovuje § 18 zákona o odpadoch a k
problematike čiernych skládok sa viažu nasledujúce odseky § 18
ods. 2:
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a
nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín
a živočíchov,
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b)obťažovaniu okolia hlukom alebo
zápachom a
c)nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo
miesta osobitného významu.
Aké povinnosti má vlastník
nehnuteľností? Vlastník, správca alebo
nájomník nehnuteľnosti má povinnosť
bezodkladne oznámiť prítomnosť čiernej
skládky na svojom pozemku. Konkrétne
o tom hovorí § 18 ods. 7):
Ak vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti zistí, že na jeho
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v
rozpore s týmto zákonom, je povinný to
oznámiť bezodkladne okresnému úradu a
obci, v ktorých územnom obvode sa
nehnuteľnosť nachádza.
A toto oznámenie by malo rozbehnúť celú
mašinériu, na konci ktorej by malo byť
odstránenie čiernej skládky, odhalenie jej
pôvodcu, spokojnosť zainteresovaných
strán a krajšie, zdravšie prostredie. Čierne
skládky sa väčšinou nachádzajú
v extravilánoch miest a obcí a sú na
miestach, ktoré sú ľahko dostupné, ale
zároveň dostatočne skryté. Aj keď sa môže zdať, že akákoľvek
osobná aktivita smerujúca k zlepšeniu životného prostredia nemá
zmysel, nie je tomu tak a vďaka členovi poľovného združenia
JARČ bola pred nedávnom odhalená čierna skládka odpadu
v katastri našej obce, ktorej pôvodca je už odhalený a po
prešetrení políciou sa bude musieť za porušenie zákona
zodpovedať.
Obec Hájske vynakladá nemalé prostriedky na odstránenie
nelegálnych skládok, avšak všeobecným javom je, že v krátkom
čase po vyčistení územia a odvezení odpadov sa čierna skládka
znova vytvorí. Tento stav sa nepáči nielen obecnému úradu, ale
ani väčšine zodpovedných občanov obce Hájske. Preto budú na
kritických lokalitách v katastri našej obce inštalované
automatické digitálne fotopasce, ktoré fotografickým a filmovým
dokumentovaním okolia napomôžu k odhaleniu tvorcov čiernych
skládok a snáď prispejú k identifikácii takýchto „tiež občanov“.
Ladislav Čanaky
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Starosta obce vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HÁJSKE
v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov. Kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku s predpísanými
náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 28. februára 2017 do
13:00 hodiny na adresu Obecný úrad Hájske 951 33 Hájske v
u z a v r e t e j o b á l k e o z n a č e n e j „ VO Ľ B A H L AV N É H O
KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“
Požiadavky:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického
smeru;
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy.
Náležitosti písomnej prihlášky:
– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné
údaje (e-mail, telefón);
– štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
s uvedením pracovnej pozície;
– úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní;
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
– informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;
– čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej
poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Hájske a daňovému úradu;
– súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Hájskom.,
Všeobecné podmienky:
– hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6
rokov; je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá
zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej
činnosti;

– funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej
správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;
– vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a
kompetencií obce;
– pracovný úväzok 8 hod. týždenne
– deň nástupu do zamestnania: 1.04.2017
Vykonáva kontrolu:
– nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu,
prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb,
ktorý bol obci zverený;
– účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade;
– príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a
záverečného účtu;
– správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov
obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií;
– hospodárenie s finančnými prostriedkami;
– plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z
rozhodnutí orgánov obce;
– dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných
vnútorných predpisov obce.
Preveruje:
– tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;
– opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.
Vypracúva odborné stanoviská:
– k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením
obecným zastupiteľstvom
– možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií;
– výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených
nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu;
– zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným
hlasom.
V Hájskom, 09.01.2017

Spevácka skupina Hájčanka
Od vzniku speváckej skupiny Hájčanka
uplynulo už 15 rokov. Jej činnosť je veľmi
bohatá. Okrem vystúpení v Hájskom
a v okolitých obciach sme mali v tomto
roku aj tri zaujímavé akcie, s ktorými vás
chcem oboznámiť.
Prvá bola vystúpenie našej speváckej
skupiny v televízii na stanici TV 8 v relácii
,,Hitparáda ľudových piesní“. Súťažilo tam
10 speváckych skupín. Každé 2 týždne
posledné dve, ktoré získali najmenej
hlasov, vypadli. Hájčanka sa tam udržala 8

speváckych kôl a vždy bola na popredných
miestach.
Druhou veľmi vydarenou akciou bolo
vystúpenie Hájčanky v Nových Zámkoch,
kde reprezentovala okres Šaľa
v súťaži ,,Krajská prehliadka seniorských
súborov“. Okrem ľúbozvučných ľudových
pie s ní s me oča rili prítomnýc h a j
prekrásnymi kepeždskými krojmi. Za
vystúpenie sme boli odmenení kvetmi,
ďakovným listom a od predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja sme

dostali bohatý dárkový kôš.
Tretia akcia bola okresná
oslava ,,Október - mesiac úcty k starším“.
Toto posedenie sme aj organizovali, aj sme
tam vystupovali. Okrem nás tam ešte
vystúpili seniori zo Šale, z Močenku,
a z Diakoviec.
Hoci vekový priemer členov Hájčanky
je dosť vysoký, sme hrdí na to, že
dokážeme ešte okolo seba rozdávať radosť
a reprezentovať naše Hájske.
Edita Trubačová

Pečenie medovníkov v materskej škole
Adventný čas sme v našej škôlke
začali
už tradičným zdobením
stromčeka a pečením
medovníkov .
Mamičky nám ochotne priniesli
voňavé cesto a v dobrej nálade pri
počúvaní vianočných kolied sme
s deťmi vykrajovali a piekli
medovníčky.
Deti mali z vykrajovania veľkú
radosť, ale radosť bola ešte väčšia,
keď celá škôlka rozvoniavala
medovníkom .
Samozrejme všetci spolu sme
ochutnali , aké skvelé medovníčky
sme napiekli.
Anna Gálová
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Mikuláš
v Materskej škole
Dňa 06.12 k nám zasa
po roku zavítal Mikuláš aj
so svojimi pomocníkmi
anjelmi a hrbou čertov,
ktorých sa ale naše deti
v škôlke vôbec nebáli.
S pani učiteľkami si
pripravili krátky program,
v ktorom privítali
Mikuláša, zaspievali mu
pesničky, zarecitovali
básničky a Mikuláš ich
odmenil balíčkom plných
sladkostí.
Anna Gálová
Január 2017

Vianočná kvetinová burza očami organizátorov.

V tomto článku možno zodpoviem na mnohé kladené
a nezodpovedané otázky.
Pred 4 rokmi pred Vianocami som ani netušila akú reakciu
vyvolá jeden spontánny nápad...alebo snáď vnuknutie? Neviem,
ale každopádne reakcia bola veľmi pozitívna. Mnohí sa pýtate
ako to vlastne celé vzniklo? Môžu za to práve vianočné
stromčeky. Vždy kupujem pre svojich zákazníkov aj vianočné
stromčeky ako vianočný sortiment, no v tom roku akosi nejavili
o ne záujem a hrozilo, že ich veľa vyhodíme. Bolo mi ich ľúto,
tak skrsol spontánny nápad, že ich pošleme do Hájskeho
a skúsime predať a peniaze venujeme na opravu kostola.
Nakoniec to nezostalo len pri stromčekoch, ale sme si povedali,
že skúsime doviezť aj nejaké kvety a dekorácie, aby ľudia mohli
mať skrášlené Vianoce a zároveň sme kostolu pomohli. A
podarilo sa! Prvý ročník bol samozrejme priekopnícky
a najmenší, ale povzbudilo nás to zopakovať túto úspešnú akciu.
Mnohí sa pýtajú, prečo práve na kostol? Je predsa veľa iných
inštitúcií, ktoré tiež potrebujú finančnú pomoc. Myslím si, že
kostol, to nie je len budova, ktorú treba opraviť, ale sme to my
všetci, ktorí sa v ňom stretávame a viažu nás k nemu mnohé
spomienky na významné, ale aj všedné udalosti nášho života. Asi
neexistuje “Kepeždan“, ktorý by aspoň jeden krát za život nebol
s ním spojený. Koľkí z nás v ňom boli pokrstení, birmovaní,
sobášení a naši predkovia odprevádzaní... . Je to dar, ktorý sme
dostali od našich predkov, stavali ho 40 rokov pre nás a my sme
povinní v ich práci
pokračovať. Jeho
oprava bude
behom na dlhú
trať, ale verím, že
ak zostaneme
vytrvalí a vyberie
sa
správna
technológia
a postup, tak sa
nám to spoločne
podarí.
A kto to všetko
pripravil? Bolo nás
veľa. Nákup sme
samozrejme
zabezpečili my
v Holandsku, lenže
to je len začiatok
cesty. S dovozom
na Slovensko nám
pomohli naši
z á k a z n í c i
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z Bratislavy a Partizánskeho.
S dovozom do Hájskeho zasa môj brat
Viktor, ktorý nespočetne veľa krát
nakladal a vykladal a všetko logisticky
zariadil. Bola to skvelá práca a veľká
pomoc. Svojimi autami pomohli pri
odvoze aj Ján Popelka a Zuzka
Popelková. Priestory na uskladnenie
tovaru zasa poskytla moja mama
a Ivan Hambalek. O kvety sa bolo
treba starať, kúriť im a polievať ich, aj
za to veľká vďaka. O reklamu sa
postaral obecný úrad a Janka Balážová.
Vďaka nim sa o našej burze dozvedelo
čo najviac ľudí nielen v Hájskom, ale
i v susedných obciach. Pán Bennár
nám už niekoľko rokov venuje svoje
výborné víno. Tento rok sa pridal aj
pán Mikéci a chlapci navarili výborné
varené víno a čaj pre deti.
Aj s prípravou sály nás bolo veľa. Nanosiť to všetko do sály
a pripraviť do finálnej podoby, na to treba veľa rúk. Pomáhali
Vlčkoví, Hambalkoví, Karásekoví, pani Kuželová a Belanová,
Jarka Múčková, Maruška Bennárová. Prípravy trvajú dlho,
samotný priebeh burzy len 3 hodiny, no radosť a fantastický pocit
z celého diela bude trvať ešte veľmi dlho.
Všetkým vám, ktorí ste pomáhali pri príprave a priebehu tohto
ročníka, ale i všetkých minulých ročníkov úprimne ďakujem,
pretože bez pomoci vás všetkých by sme to nezvládli. Veľmi sa
teším, že v Hájskom žijú ľudia, ktorí sa takto dokážu nadchnúť.
Dokázali sme spolu, že nám záleží na hlavnom cieli tejto akcie:
aby všetci mali krásne Vianoce a pomohli sme kostolu.
A aký bol tohtoročný úspech? Podarilo sa nám vyťažiť 6350€.
Peniaze sme uložili k minuloročným výťažkom na účet
v Slovenskej Sporiteľni číslo SK2509000000000232396227 .
Aktuálny stav na účte je 17.706,29€. Správcom a disponentom
tohto účtu nie je len Ivan Hambalek, ale i ja, Peter Vlček a Jozef
Matušica. Správny postup opravy kostola stále nie je jasný
a financií je stále málo. Takže budeme sporiť ďalej a ostatné
vložíme do Božích rúk.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli a kúpili si čo i len
jeden kvet alebo dekoráciu. Pevne verím, že vás ešte dlho budú
tešiť, a ak Pán Boh dá, tak si to tento rok v decembri zopakujeme.
Zuzana Karáseková
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Vianočné trhy
V sobotu 17.12. sa v našej obci konal
1.ročník vianočných trhov. Pre
všetkých návštevníkom bolo vonku
pripravené občerstvenie (mastný
chlieb s cibuľou, cigánska, pečená
klobása, varené vínko a punč). Vo
vnútri sa predávali vianočné ozdoby,
dekorácie, oblátky, medovníky a iné
pre Vianoce typické výrobky. O
kultúrny program sa postarali domáce
skupiny: SS Hájčanka, FS
Kepežďanka, DS Hájčatá a dievčenská
skupina Hajsgirls. Program bol
obohatený o "Živý Betlehem", ktorý
bol vonku a v podvečerných hodinách
vytváral úžasnú atmosféru blížiacich
sa sviatkov. Pre zdatné kuchárky bola
vyhlásená súťaž o naj ... kysnutý
koláč, žiaľ tejto súťaže sa zúčastnila
len jedna šikovná gazdinka. Celý
program bol ukončený vonku pri
“Betleheme” vo svetle prskaviek a za
spevu Tichej noci. Všetkým, ktorí ste
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
prípravu (zamestnanci Oú), skvelý
priebeh (predávajúci, organizátori,
“dobrovoľníci”) a krásnu atmosféru
celej akcie (účinkujúci) patrí obrovské
ĎAKUJEM.

26.12. sa uskutočnila v poradí 3. Štefanská zábava
organizovaná výborom ŠK Hájske. Zúčastnilo sa jej
takmer 170 hostí, ktorí sa bavili do skorého rána.
Podávala sa výborná kapustnica, večer spestrila
bohatá tombola a do tanca hrala kapela STOP.
Veríme, že väčšina hostí odchádzala domov
spokojná a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Program "Vianočnej dedinky" bol ukončený Silvestrovskou zábavou, ktorá
bola organizovaná pre rodiny s deťmi. Zúčastnilo sa jej 13 rodín. Deti i
rodičia si mohli "zmerať svoje sily a vedomosti" v zábavno-súťažnom
programe "Milujem Silvester". Každá rodinka bola obdarovaná tombolou,
ktorú rodiny vzájomne pripravili pre deti. O polnoci bol slávnostný prípitok,
vonku ohňostroj a po ňom pokračovala zábava.
Janka Balážová

Výbor ŠK Hájske
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Naša dedina sa aj tento rok zapojila do projektu Dobrá novina.
V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia
koledami a vinšami ohlasovali radostnú zvesť o narodení Krista v
rodinách a súčasne zbierali finančné dary, ktorými Dobrá novina
podporuje rozvojové projekty v Afrike. U nás to bolo 26.12.
V tento deň sme sa stretli o 14.hod. pred kostolom a navštívili

sme 35 domácností. Bolo úžasné ako nás ľudia privítali a niektorí
netrpezlivo vyčkávali celé popoludnie. Prešli sme celou dedinou a
pre krásnu myšlienku 22.ročníka pod názvom "Deti sú srdcom
zmeny" sme vykoledovali sumu 536€. Všetkým deťom
i dospelým, koledníkom i ľuďom, ktorí nás prijali, úprimne
ďakujeme.
Janka Balážová

MO vo Florbale žiačok
Aj tento rok sa dievčatá z našej školy
zúčastnili majstrovstiev okresu vo florbale.
No keďže zúčastnených škôl bolo veľa,
vytvorili sa dve skupiny a prví dvaja zo
skupín postúpili do ďalšieho kola,
v ktorom už išlo o postup na majstrovstvá
kraja (MK). Ako prvý naše dievčatá čakal,
28.11.2016 boj v skupine kde boli so
školami: Hronského (Šaľa), Trnovec nad
Váhom a Hollého (Veča)
Prvý zápas sme odohrali s Hollého
ktorý sme vyhrali 5:0 (Búranová F.
1,Lakatošová P. 2, Vlčková K. 2)
Nasledoval zápas s Hronského ktorý sme
tak isto vyhrali a to 3:0 (Búranová F. 2,
Vlčková K. 1). Nakoniec Trnovec. To bol
najväčší boj, ktorý sme remízovali 1:1
(Vlčková K.)
Avšak, keď sa spočítali góly, naše skóre
bolo lepšie a tak sme vyhrali 1.miesto
v našej skupine. Boli sme hrozne rady
pretože veľa dievčat z nášho tímu sú tu
posledný rok a tak to bola jediná šanca
dostať sa na vysnívané majstrovstvá kraja.
Ani sme sa nestihli spamätať z tohto
nášho víťazstva a už tu bol prvý december,
čiže naša šanca dostať sa na MK. Boli sme
pekne vystresované, pretože už
nepostupovali prvé dve družstvá ale len
jedno. No a samozrejme naše súperky boli
zasa o niečo silnejšie.
Boli to: Trnovec nad Váhom,
Bernolákova (Veča) a Pionierska (Šaľa).
Vedeli sme, že tieto zápasy budú zasa
o niečo ťažšie a musím povedať, že sme
mali strach. Ako prvé proti nám nastúpili
Január 2017

Trnovčanky, s ktorými sme v skupine
remízovali, a mysleli sme si že to bude
najväčší boj. Ale mýlili sme sa... Trnovec Hájske 0:1(Búranová F.) Ďalší zápas sme
odohrali s Pionierkami. No to bola skôr
bitka ako zápas. Všetky sme hrali tvrdo, no
súperky nás neraz nepekne sfaulovali a
rozhodca veľa týchto ich faulov
neodpískal. Dokonca ani keď jedna naša
hráčka zostala ležať na zemi s narazeným
členkom a vybitým dychom. Hru prerušil
až keď tam vbehol náš pán učiteľ. No aj
tak sa nám podarilo ubrániť sa a streliť gól.
Pionierska - Hájske 0:1(Búranová F.). Pred
posledným zápasom nám pán učiteľ
oznámil, že nám na výhru stačí remíza. To
nás potešilo, no aj tak
sme vedeli, že to bude
ťažké. Avšak vďaka,
niekedy
až
neuveriteľným,
zákrokom našej
brankárky (Kaducová
N.) sa nám podarilo
udržať remízu.
Bernolákova-Hájske 0:0
Keď rozhodca
odpískal koniec zápasu,
a my sme si uvedomili,
že ideme na MK,
rozbehli sme sa k pánovi
učiteľovi a všetci sme sa
začali objímať
a nechýbali ani slzy
radosti a dojatia. Domov
sme si okrem skvelého

pocitu doniesli aj krásny pohár a diplom.
No a teraz nás čakajú tie spomínané
Majstrovstvá kraja, ktoré však budú veľmi,
veľmi ťažké, no už teraz sme hrdé, že sme
sa dostali tak ďaleko a chceme sa veľmi
pekne poďakovať pánovi učiteľovi
Kiššovi, ktorý nás tam prihlásil, ktorý nás
na to pripravoval, trénoval nás a veril
v nás. A ešte chceme poďakovať
Mariánovi Jankulárovi, ktorý nám poskytol
dopravu na prvý turnaj a bol našou
morálnou podporou. Tak a na MK nám
držte palce. Budeme sa snažiť podať čo
najlepší výkon.
Katka Vlčková
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Vianočná akadémia 2016
sviatkov. Pán učiteľ Urban s Ondrejkom

Vianoce sú časom pokoja, lásky,
spokojnosti a vzájomného porozumenia.
To, že Vianoce nie sú len o hmotných
daroch, nám ukázali deti zo základnej
a materskej školy, ktoré si pripravili pre
svojich rodičov, starých rodičov a širokú
verejnosť darčeky v podobe scénok,
básničiek, vinšov, kolied či tancov. Toto
milé podujatie sa konalo pár dní pred
Vianocami v Kultúrnom dome v Hájskom.
Každý, kto prišiel, mal možnosť sa na
chvíľu zastaviť, zamyslieť sa nad pravým
významom Vianoc a posolstvom, ktoré v
sebe tieto sviatky ukrývajú. V úvode
programu sa všetkým prihovorili pani
riaditeľka Mgr. Eva Štangová a pán
starosta Jozef Matušica. Celým
programom nás sprevádzali dve
čarodejnice Ema a Adelka. Obe prileteli až
z ďalekej Kikimory. Čarovali a kúzlili ,
aby v ľuďoch zničili ten pocit, ktorý ich
počas sviatkov robí milšími, srdečnejšími a
šťastnejšími. Ôsmačky a deviatačky ich
svojou piesňou od Paľa Haberu posadili do
kráľovských kresiel, odkiaľ sledovali, ako
sa zo zimy tešia maličkí škôlkari. Malý
snehuliačik a snehové vločky tancovali,
spievali, recitovali a zabávali sa. Aby
obmäkčili srdiečka čarodejníc a zabránili
im v zničení Vianoc, pribehli tretiaci
a zatancovali so santovskými čiapkami
v elegantných kravatách pekný tanček.
Medzitým sa šiestaci premenili na anjelov
a ukázali nám, čo robia v čase Vianoc
anjeli v anjelských dielňach.
Svoje
vystúpenie ukončili krásnou piesňou
Ježiško maličký. Emka s Adelkou napriek
všetkému neprestávali so svojimi kúzlami.
Za každú cenu sa pokúšali zničiť čaro
Vianoc. Deti sa však nedali. Prváčikovia
ukázali, ako sa spolu rozprávali zvieratká
z dvora na jarmoku. Každé z nich niečo
potrebovalo, no keďže mali málo koruniek,
nakoniec si spoločne kúpili jedno veľké
čokoládové srdce a všetkým veľmi chutilo.
Po nich sa predstavili dievčence Dianka
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a Natálka Hubinákové a na flautách zahrali
pieseň Tri oriešky pre Popolušku.
Družinári sa už cestou na javisko
predviedli krásnym spevom. Pripomenuli
najmä starším, ako oni vidia Vianoce, čo
pre nich znamenajú a aké sú skutočne
čarovné. Pred odchodom z javiska potešili
divákov ďalšou krásnou piesňou –
Vianoce, Vianoce prichádzajú,….
Čarodejnice už toho začínali mať dosť
a ich srdiečka sa začali roztápať. Bolo
vidieť, že čarovná atmosféra Vianoc, ktorá
vládla všade navôkol, sa ich zmocňovala
čoraz viac a viac. Rozhodli sa pre
prestávku v čarovaní, aby si mohli pozrieť
príbeh o nepodarenej trinástej sudičke,
ktorá chcela vládnuť v Ružovom
kráľovstve. Napriek kúzlam a čarám
všakovakého druhu, s pomocou
prešpekulovaného radcu, sa jej to
nepodarilo. Celé kráľovstvo síce na
chvíľku zaspalo, ale len dovtedy, kým zlá
sudička neopustila hradby ružového
kráľovstva a nezazneli tóny piesne Šípková
Ruženka, ktorá bola sladkou bodkou za
divadelným predstavením. Emka
s Adelkou putovali svetom ďalej a
sledovali, ako sa ľudia na Zemi tešia zo

Matušicom zahrali na flautách tóny piesne
Rolničky, rolničky,... Večer pokračoval
krátkou básničkou, s ktorou sa predstavila
Samantha Bilová zo špeciálnej triedy.
O niekoľko minút sa už zo saxofónov
Katky Vlčkovej, Filipka Vachúta a pána
učiteľa Urbana niesli sálou tóny piesne
Vstávajte pastieri. Po nich sa predstavili
koledníci z druhej triedy a všetkým
zavinšovali pokojné sviatky, popriali
zdravie, šťastie, všetko dobré a zaspievali
p i e s e ň D o h o r y, d o l e s a v a l a s i .
Čarodejnice sa opäť chystali na nejaké
kúzlo, no piatačky ich zastavili svojim
spevom Šťastie,
zdravie, pokoj svätý
vinšujeme vám. Emka s Adelkou to
nakoniec vzdali a povedali si, že ony už
nechcú byť zlými čarodejnicami, ale chcú
sa tešiť z Vianoc ako ľudia na Zemi. A tak
si spolu so všetkými vypočuli záverečnú
pieseň Učiň ma Bože svetielkom, ktorú
sprevádzali Natálka a Dianka Hubinákové
na flautách a Pavlínka Chudáčiková na
husliach.
Každé vystúpenie bolo jedinečné a
odmenené búrlivým potleskom. Jednotlivé
body programu vytvárali kompaktný celok
a odovzdávali posolstvo Vianoc so želaním
prežiť šťastné a pokojné sviatky, v novom
roku splnenie aj tých najtajnejších želaní,
načerpanie sily a elánu pri zvládaní
prekážok, veľa tolerancie a lásky pre ľudí
blízkych nášmu srdcu, ale najmä
schopnosť rozoznať tú pravú chvíľu či
miesto, kde môžeme zanechať balíček
dobra slovami či bez slov. Počas celého
tohto sviatočného večera sa podával čaj
a hostia si mohli zakúpiť výrobky
z Vianočnej burzy, ktorú pripravili pani
učiteľky spolu s rodičmi
a deťmi.
Výťažok z burzy bude použitý na nákup
odmien pre deti za súťaže, do ktorých sa
neustále zapájajú a tým reprezentujú školu
a obec v každom smere. V závere pani
riaditeľka poďakovala všetkým
vystupujúcim deťom za ich skvelé výkony
a všetkým popriala príjemné prežitie
vianočných sviatkov.
Gabriela Šubová
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Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Obec Hájske
január

február

3 utorok
12 štvrtok
16 pondelok
26 štvrtok

7 utorok
9 štvrtok
13 pondelok
23 štvrtok
27 pondelok

máj

jún

4 štvrtok pondelok 29
8 pondelok
15 pondelok
18 štvrtok
22 pondelok

1 štvrtok štvrtok 29
5 pondelok
12 pondelok
15 štvrtok
19 pondelok

september
4 pondelok pondelok 25
7 štvrtok
11 pondelok
12 utorok
21 štvrtok

marec
9 štvrtok pondelok 27
13 pondelok
13 pondelok
14 utorok
23 štvrtok

6 štvrtok pondelok 24
10 pondelok sobota 29
10 pondelok
19 streda
20 štvrtok

júl
3
3
10
17
13

október
5 štvrtok sobota 21
6 piatok pondelok 23
9 pondelok
17 utorok
19 štvrtok

apríl

pondelok štvrtok 27
pondelok pondelok 31
pondelok
pondelok
štvrtok

august
7 pondelok pondelok 28
8 utorok
10 štvrtok
14 pondelok
24 štvrtok

november
2 štvrtok utorok 21
6 pondelok štvrtok 30
13 pondelok
16 štvrtok
20 pondelok

december
11 pondelok
14 štvrtok
29 piatok

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
6.5.2017 - jarný
18.11.2017 - jesenný
pristavenie kontajnera , vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok )
PAPIER
noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier,
papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier,

BIO odpad
zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,maslom, džemom,
použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy

PLASTY + KOVOVÉ OBALY
plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov,
Plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa, rýb, zeleniny,iné drobné kovové obaly a pod.
viacvrstvové (krabicové)obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,džúsov
obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad
biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!

ELEKTRO + NO

strihaj tu

To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci.
V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.

Január 2017
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Spoločenská kronika
(20.09.2016 – 11.01.2017)
Narodení:
Adela Košecová
Timotej Straňák
Patrik Sýkora

č.d. 570
č.d. 184
č.d. 568

Uzavreli manželstvo:
- Andrej Prešinský (Nitrianske
Hrnčiarovce) a Miroslava Fidlerová
(Hájske)
Opustili nás:
Imrich Križan
Adolf Hambalek
František Čambálik
Rudolf Franta

56 rokov
76 rokov
81 rokov
64 rokov

Udialo sa
-lampiónový sprievod
-príchod Mikuláša
-vianočné trhy
-kvetinová burza
-štefanská zábava

Udeje sa
Na základe legislatívnych zmien od 01.01.2017 bola za zástupkyňu Základnej školy
s materskou školou , pre materskú školu vymenovaná Beata Mattesová.
Visím
nad vlastným pohľadom.
Skúšam,
precitnúť,
vedieť kto som,
neobzerať sa,
vnímať,
vypiť sa,
do dna
tvojim úsmevom.
Poskytujeme si iba
náznaky
medzi tým
čo tušíme.
Má/nemá? Je/nie je?
Vyvolená ?
xxx
Pozerám sa
na oheň
a vťahujem ťa
do seba.
Lebo moja
spoločnosť
bez teba
máva zmysel.
Vtedy o tebe
nehovorím,
netreba.
Vtedy žijem život
naplno,
ako keby si tu bol.
Mária Pažmová

,,UPOZORNENIE“

-11.2. karneval v KD
-25.2. fašiangová zabíjačka
-veľkonočné tvorivé dielne
-upratovanie okolia obce

Chválime, kritizujeme
Elektroodpad je elektrozariadenie vrátane všetkých jeho
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov,
všetkých dobrovoľníkov, ktorí
ktorého sa jeho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je
sa podielali na obecných
elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
akciách v roku 2016
Elektrozariadenie, ktoré sa stane elektroodpadom má obsahovať
firmu Alexflor a Zuzku
všetky konštrukčné časti a súčiastky, aby sa zabezpečilo jeho
Karásekovú za burzu kvetov a
správne spracovanie a likvidácia.
krásny príspevok na kostol
Elektrozariadenia/elektroodpad sú rozdelené do desiatich
občanov, ktorí zneužívajú
kategórií:
obecné priestranstvá na
1. Veľké domáce spotrebiče
skaldovanie rôznych materiálov a
2. Malé domáce spotrebiče
parkovanie vozidiel
3. Informačné technológie a
telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické nástroje
(s výnimkou veľkých stacionárnych
priemyselných nástrojov)
7. Hračky, zariadenia určené na
športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke prístroje (s
výnimkou všetkých implantovaných
a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a
kontrolu
10. Predajné automaty.
Žiadame občanov,
aby elektroodpad nosili
Lampiónový sprievod
na obecný úrad do dvora V jesenný podvečer, 15.októbra, naša dedina svietila o čosi silnejšie ako
k o m p l e t ( s p o l u inokedy. V našej obci sa totiž konal 2.ročník lampiónového sprievodu, počas
s
m o t o r o m ) . ktorého sme sa snažili prekonať minuloročný rekord v počte rozsvietených a
N e k o m p l e t n ý o d p a d vypustených lampiónov. Presný počet sa nám žiaľ nepodarilo určiť, ale bolo
nespĺňa tieto podmienky, ich určite viac ako 125, takže úspešnosť bola 100% a rekord bol prekonaný.
nie je to už elektroodpad, Po sprievode bola v KD pre deti pripravená discotéka a malé občerstvenie.
ale komunálny odpad.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa účasti a záujmu i
OcÚ starších generácií, ba i občanov zo susedných obcí.
Janka Balážová

Príspevky prijímame písané rukou alebo e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť
a správnosť príspevku zodpovedá autor. Uzávierka budúceho čísla bude 12.4.2017
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